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1. Zastosowanie 

Zawory elektromagnetyczne sterowane 2-punktowo mogą być 

stosowane w instalacjach przemysłowych i grzewczych, 

w których medium nie działa niszcząco na materiały użyte 

w zaworze. Używane są do odcinania przepływu medium. Zawory 

działają dwustanowo:  w  czasie    pracy  mogą  być  całkowicie  

zamknięte lub całkowicie  otwarte. Zawory są normalnie 

(bezprądowo) zamknięte. Otwierają się gdy na cewkę podawane 

jest napięcie. Zawory elektromagnetyczne z membraną 

podwieszaną łączą w sobie zalety zaworów sterowanych 

pośrednio (działają przy wysokich różnicach ciśnień) 

oraz bezpośrednio (nie jest wymagana minimalna różnica 

ciśnień).  

2. Budowa zaworu 

Zawory elektromagnetyczne z membraną podwieszaną składają się 

korpusu z gwintami wewnętrznymi i cewki. W zaworach tych 

zastosowano membranę połączoną z trzpieniem cewki.  

Membrana umożliwia dopływ medium po stronie odciętej do przestrzeni 

nad membraną, dzięki czemu część ciśnienia po stronie wlotowej jest 

równoważona. W rezultacie jeśli na zaworze występuje pewna różnica 

ciśnień, to zawór ten pracuje jako działania pośredniego, 

jeśli natomiast różnica ciśnień spadnie do zera, to zawór zaczyna 

pracować jak zawór działania bezpośredniego. 

3. Specyfikacja techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zawory elektromagnetyczne są zgodne z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/UE.   

5. Podłączenie elektryczne 

Cewkę zaworu podłączamy poprzez dwie żyły: neutralną i fazową. Podanie napięcia 

na cewkę skutkuje otwarciem przepływu przez zawór.  

 

Parametr Wartość/opis 

Pozycja bezprądowa normalnie zamknięty (NC) 

Czas otwarcia/zamknięcia max 1,5 s 

Materiał korpusu zaworu mosiądz 

Materiał elementów  

wewnętrznych 
stal nierdzewna 

Materiał uszczelnień EPDM 

Napięcie zasilania 230 V AC 

Pobór mocy 36 VA 

Ochronność obudowy IP54 

Temperatura medium 0÷140°C 

Rys. 1: Zawór elektromagnetyczny  
z membraną podwieszaną 

Rys. 2: Przekrój przez zawór 
elektromagnetyczny  

z membraną podwieszaną 
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6. Dobór 

Art.-Nr DN Przyłącza Kvs 
(m3/h) 

Maksymalna  

różnica ciśnień 

19 310 30 10 Rp⅜” 2,1 14 bar 

19 310 40 15 Rp½” 2,5 14 bar 

19 310 50 20 Rp¾” 5,8 14 bar 

19 310 60 25 Rp1” 6,8 14 bar 

7. Wymiary 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN A B C D 

10 78 105 42 Rp⅜” 

15 84 105 42 Rp½” 

20 110 115 66 Rp¾” 

25 113 115 66 Rp1” 

 

8. Pozycja montażu 

Zawory elektromagnetyczne powinny być montowane cewką do góry. Dopuszcza się montaż 

z cewką poziomo (maksymalne odchylenie od pionu 90°). Niedopuszczalny jest montaż 

cewką do dołu. 

 

 

Rys. 3: Zawór elektromagnetyczny 
z membraną podwieszaną 

 - wymiary 


